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    التنشئة االجتماعية وعالقتيا بالقدرات المعرفية لدى تالميذ مرحمة 
 التعميم األساسي

 ي   ــــاطـــــــــــــمر القمــي عــــــمرو عمـد . ع                                                 
 غريان - عةـجام/  صابعةألااآلداب  يةــكم

 :مقدمة

التنشئة االجتماعية تدؿ في معناىا العاـ عمى العمميات التي تجعؿ الفرد يستجيب لممؤثرات     
االجتماعية حيث يتعمـ كيؼ يعيش مع اآلخريف، وتدؿ في معناىا الخاص عمى نتاج العمميات 
التي يتحوؿ بيا الفرد مف كائف عضوي إلى شخص اجتماعي كما أنيا تؤدي بالفرد إلى تأكيد 

تعمـ العادات والتقاليد وممارستيا وتشمؿ عممية التنشئة االجتماعية عمى جانب ىاـ مف مكانتو و 
جوانبيا المتعددة وىي أساليب معاممة الوالديف مع أبنائيـ ويقصد بيا تمؾ االتجاىات الوالدية  في 

ألساليب تنشئة األطفاؿ أو األسموب الذي تتسـ بو سياسة الوالديف في معاممة األبناء، وتتنوع ىذه ا
 غير مستقمة وغير ثابتة في كؿ األسر والمجتمعات .تفاعؿ بيف االتجاىات والتي تعتبر مف خبلؿ ال

وتعتبر األسرة ىي أوؿ ىذه المؤثرات التي يتعرض ليا الطفؿ في مرحمة طفولتو وتتميز ىذه    
محيط األسرة  المرحمة بالمرونة وفاعمية الفرد لمتشكيؿ فيو يتأثر بالجو االجتماعي والنفسي في

وىذا يمكف أف يكوف مف العوامؿ المساعدة عمى غرس المبنة األولى لئلبداع واالبتكار وتنمية 
 .مثبطة ليـالقدرات المعرفية ومف الممكف أف يكوف مف العوامؿ المحبطة وال

أف قدرات الطفؿ ومواىبو تحتاج إلى قدر كبير مف االستقبلؿ والذاتية والتي يجب أف  كما     
رىا لو األسرة حيث أف ذلؾ يساعد عمى تنمية ىذه القدرات وتمؾ المواىب أما إذا تعمدت األسرة توف

لمخضوع وعدـ الميؿ إلى العمؿ التمقائي  قير الطفؿ وعدـ السماح لو باالستقبلؿ فإنو يشب مباالً 
.وكما أشار ـ لذا فإف لؤلسرة دور كبير في تنمية القدرات العممية والمعرفية والمواىب لدى أطفالي

 عبلقة وثيقة بالقدرة ذلؾ أسموب المعاممة مع األبناء لوأف المناخ النفسي لؤلسرة بما في  –تورانس 
 عند األبناء خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة.المعرفية 
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 القدرات المعرفية لدى األبناء. بيف التنشئة االجتماعية و والدراسة الحالية تسعى لمعرفة مدى العبلقة 
 دراسة: مشكمة ال

 تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ التالي: 
س/ ما طبيعة العبلقة بيف التنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية لدى تبلميذ مرحمة التعميـ 

 ؟األساسي
 أىداف الدراسة:

العبلقة بيف التنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية لدى تبلميذ مرحمة التعميـ  طبيعة.التعرؼ عمى 1
 األساسي.

العبلقة بيف التنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية لدى تبلميذ مرحمو التعميـ  طبيعة. الكشؼ عف 2
  إناث (  -األساسي وفؽ متغير الجنس ) ذكور 

 فروض الدراسة: 
( بيف التنشئة االجتماعية  0،05داللة إحصائية عند مستوى )  عبلقة ارتباط ذو توجد .1

 والقدرات المعرفية لدى تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي.
( بيف متغير التنشئة االجتماعية  0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

 إناث ( -والقدرات المعرفية  لدى أفراد العينة وفؽ متغير الجنس ) ذكور  

 اآلتي:ي أىمية الدراسة : تتمثل أىمية الدراسة ف
التي العبلقة بيف التنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية  طبيعةتساعد ىذه الدراسة في معرفة  -1

مستخدمة في الكشؼ عف ىذه ال األدواتونظرًا الختبلؼ بعض  ،اختمفت بعض الدراسات بشأنيا
المستخدمة في ىذه الدراسة سوؼ تعزز نتائج الدراسات التي استخدمت  األداةفإف ، العبلقة

 مقاييس حديثة وفي بيئات ثقافية عربية وعالمية
قمة الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع في ليبيا ومف ثـ فإف ىذه الدراسة ستثري أدبيات  -2 
 .لبحث النفسي والتربويا
 المعرفية. مف خبلليا النيوض بطاقاتيـ وقدراتيـ ػػ .ضرورة توفير فرص تربوية لؤلطفاؿ يمكف3
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والمربيف إلرشادىـ ومساعدة ىؤالء األطفاؿ  لآلباء.يمكف أف تكوف الدراسة الحالية دليبًل ومرجعًا 4
 ووضع برامج عبلجية ووقائية ليـ.

  حدود الدراسة :
مقياس ، و االجتماعيةالتنشئة  أساليب ذلؾ لقياستتحدد الدراسة الحالية باألدوات المستخدمة، و 

بوبكر بمدرسة أ تبلميذ مرحمو التعميـ األساسيالعبلقة بينيما لدى  طبيعةما ، و قدرات المعرفية ال
  2019/  2018متغير الجنس، لمعاـ الدراسي ل وفقاً الصديؽ / بالعرباف / قماطة 

 : تتحدد مصطمحات الدراسة فيما يمي:.مصطمحات الدراسة 

 االجتماعيةأواًل : التنشئة 
 عممية تطبيع اجتماعي وأحيانًا التطبيع واالندماج االجتماعي تعرؼ بأنيا .  

. بأنيا العممية الكمية التي يتوجو بواسطتيا الفرد إلى تنمية  سموكو الفعمي في مدى أيضاً وتعرؼ 
،  حامد زىراف ي ينشأ فييا )ػػة التػػأكثر تحديداً وىو المدى المعتاد والمقبوؿ طبقًا لمعايير الجماع

2000 :33 ) 

 :المعرفية القدراتثانيًا: 
 .اإلدراك :1

قدرة الفرد عمى القياـ بتنظيـ تمؾ المثيرات المختمفة التي سبؽ لو انتقاؤىا، والتركيز  .يعرؼ بأنو
عمييا، واالنتباه ليا، وبالتالي فيو عممية عقمية تالية لبلنتباه، ومكممة لو في سبيؿ التمكف مف 

ىا معالجة تمؾ المثيرات في إطار ما يكوف قد مر بو مف خبرات سابقة، والتعرؼ عمييا، وتمييز 
وىو األمر الذي يمكنو مف إعطائيا معانييا الصحيحة ودالالتيا المعرفية المختمفة.) سمية صالح، 

2012  :9 ) 

. قدرة المرء عمى تنظيـ التنبييات الحسية الواردة عبر الحواس المختمفة، بأنووكما يعرؼ أيضًا 
عطائي ا معانييا وداللتيا المعرفية ومعالجتيا ذىنيًا في إطار الخبرات السابقة، والتعرؼ عمييا، وا 

 ( 17: 2002المختمفة.) السيد أحمد، فائقة بدر، 
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 .االنتباه. 2
حالة شعورية يكوف فييا الفرد واعيًا ببعض المثيرات في البيئة التي يعيش  بأنو يعرؼ االنتباه

 (  185: 2010فييا.) محمد شحاتو ، 
يعرؼ بأنو . عممية معرفية تنطوي عمى توجيو وتركيز اإلدراؾ عمى مثير معيف مف بيف عدة  

مثيرات مف حولنا والمعرفة بو، ثـ الفعؿ فيو الحالة التي يحدث أثناءىا معظـ التعمـ ويجرى 
تي ية المعرفية األولية، والتخزينو في الذاكرة، واالحتفاظ بو إلى حيف الحاجة إليو، وتعتبر العمم

 (   Lerner&Kline, 2006: 195 حوليا فيـ الكثير مف جوانب السموؾ والحياة العقمية لممرء)يدور 
بأنو عممية عقمية موجية نحو موضوع معيف، ومرتبطة بالمبلحظة واالنتقاء  ،يعرؼ أيضاً وكما 

 (33: 2001وتمييا عمميات أخرى مثؿ تخزينيا في الذاكرة لفترة طويمة.) زيداف السرطاوي، 
 التذكر. 3

يعرؼ بأنو  أىـ العمميات العقمية العميا في حياة اإلنساف، وتعتمد عميو عدة عمميات مثؿ: اإلدراؾ 
 Scwartz& Wassermann, 2002:36)والوعي والتعمـ وحؿ المشكبلت والتفكير)

 إطار نظري ودراسات سابقة

 التنشئة االجتماعية
تتحقؽ التنشئة االجتماعية السميمة بنتائج إيجابية يحتاج الوالداف إلى ىدوء أعصاب وقدرة عمى 

المتوازف  السويالتوجيو والعطاء ودراية لفيـ متطمبات البناء الحوار والمناقشة، واإلقناع وصبر عمى 
مكانية الحصوؿ عمى  عداد في، وكيفية توظيؼ ىذا وذاؾ وثقتو حب الطفؿوا  ه ليكوف تربيتو وا 
 شخصية نافعة وفعالة. 

  :مفيوم التنشئة االجتماعية 
 اً عؿ وتيدؼ إلى اكتساب الفرد سموكعممية تعمـ وتعميـ وتربية وأنيا تقـو عمى التفابأنيا تعرؼ 

 اجتماعي ة تمكنو مف مسايرة جماعية وتوافؽومعايير واتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية معين
 (. 51، 50، 2007)نبيو إبراىيـ .الحياة االجتماعية فيتيسر لو االندماج 
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  : مظاىر التنشئة االجتماعية 
واألمف، وىدؼ اإلشباع ىو اإلبقاء عمى لمتنشئة االجتماعية بأنيا اإلشباع   ىورنىأشارت نظرية  

وىدؼ األمف ىو التقميؿ مف األنماط االنفعالية السمبية لئلبقاء عمى حالة  ،حالة نفسية مشبعة
المرحمة األولى  فيىو شعوره بالفقداف لمحب والعطؼ  األساسيمف. وأشارت إلى أف قمؽ الطفؿ األ

 ) 2002)ىدى ناصر .مف حياتو
 اجتماعي حيإلى كائف  بيولوجي حيعممية تحويؿ الطفؿ مف كائف  . بأنياوكما يشار لمتنشئة  

 قادر عمى التكيؼ والتعامؿ مع عالـ دائـ التغير.  
 .التربية والحناف والعطؼ والتوجيو والمداعبة ال بد أف تأتى مف األـ .بأنياويشار إلييا أيضًا  

 (282، 2002)أيمف مزاىرة 

  :العوامل الميسرة لمتنشئة االجتماعية 
 : والتي منيا األسرة فيتيسر عممية التنشئة االجتماعية  التيالعوامؿ  ىناؾ العديد مف  
حاجتو إلى موافقة الكبار وتقبميـ لو واعترافيـ بو واحتراميـ لاعتماد الطفؿ عمى الكبار لفترة طويمة ػػ 1

 لو ورضاىـ عنو. 
 االستجابة لسموؾ الطفؿ مما يؤدى إلى إحداث تغيير فى ىذا السموؾ.  .2
 لمطفؿ.  السوي( لمسموؾ المعنوي ، الماديالثواب ). 3
 المواقؼ والخبرات االجتماعية المختمفة.  فيالمشاركة  .4
التوجيو المباشر الصريح لسموؾ الطفؿ وتعميمو معايير اجتماعية لمسموؾ واألدوار االجتماعية . 5

 (. 184، 183، 2002وآخروف  مغميوالقيـ واالتجاىات. )سميح أبو 

ىدفت إلى الصراع  والتي Rofer  (2004)روفر شودليخ دراسة  وفي ىذا الصدد أشارت
أبعاد أسموب الوالديف بالدراسة  اىتمتلطفميما وقد  النفسيتوفير األمف  فياألسرى ودور الوالديف 

ورصدت مبلحظات عف التفاعبلت السموكية ليما خبلؿ حؿ الصراعات الزوجية. وأشارت الدراسة 
كما و  ،لدييـ لتوافؽاالصراعات الزوجية ليا أثر واضح عمى مشاكؿ في إلى أف تربية األطفاؿ و 
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يعانى منيا  التينوعية المشكبلت  فيعمى أىمية المعالجة واإلرشاد األسرى أسفرت نتائجيا 
 .عمى األطفاؿاألطفاؿ وأىمية وجود األمف األسرى وحؿ المشكبلت األسرية وأثرىا 

 القواعد واألسس المرتبطة بالتنشئة االجتماعية: 
 أسرتو دوف قصد.  فييتشرب الطفؿ الكثير مف اآلراء واالتجاىات والمعتقدات الشائعة . 1
 تبدأ انفعاالت الطفؿ تتبمور وتظير سمات اجتماعية ونفسية كاالنطواء والخجؿ والعدواف.  .2
لضعفو وقمة حيمتو مما يثير الخوؼ عنده  نظراً أشد الحاجة إلى األمف والحماية  فيالطفؿ  .3

 مرغوب فيو. غير تيديده أو نقده أو عقابو أو إشعاره بأنو  في كاإلسراؼ
 مف الناس ومف المنافسة ومف المغامرة ومف تحمؿ المسئولية.  متوجساً اإلحباط يجعؿ الطفؿ .4
 االنتماء لؤلسرة المتماسكة يزيد مف والء الطفؿ ليا ولمجتمعو. .5
 لمخاوؼ غير المبررة. مع البيئة كا توافؽالبعد عف األـ يؤدى إلى مشكبلت .6
 المجتمع.  فيىو سمطة  مفشحنة انفعالية عدائية لبلبف تجاه كؿ القاسي  تتولد تجاه األب.7
 شعور الطفؿ بالعجز عف تحقيؽ ذاتو يشعره بالنقص. .8
)سيير كامؿ  النفسيحرماف الطفؿ مف إشباع حاجاتو األساسية يجعمو ال يتمتع بالتوافؽ .9

2001 ،262 ،267 ) 

( عمى آثار الحرماف مف األميات ووجود مشكبلت سموكية 2005أكدت دراسة جاكميف سو )كما و 
 التبنيعمى األطفاؿ بعد اإليداع بالمؤسسات، وأوضحت الدراسة أف األطفاؿ الذيف فى مؤسسات 

وأشارت النتائج إلى أف  أماً  49يعانوف مف مشكبلت سموكية خطيرة  وجمعت البيانات مف 
يخفض نسبة معاناة الطفؿ مف المشكبلت  وبالتاليمف تأثير الحرماف مف األـ  االرتباط يخفؼ

السموكية، وعبلوة عمى ذلؾ فقد وجدنا أف المشكبلت السموكية يمكف التنبؤ بيا إذا كانت ىناؾ 
 .ليؤالء األطفاؿ الحسياالرتباط واالندماج  فيمشاكؿ 

فإذا كانت عبلقة أفراد األسرة تتسـ  جتماعيةعممية التنشئة اال فياألسرى أثر كبير  لممناخكما أف 
أمف وطمأنينة وعممية  فيفيذا المناخ يتيح لمطفؿ العيش  ،بالود والمحبة واالحتراـ المتبادؿ
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دراؾ الطفؿ لقدراتو ودور ىذا المناخ  االستقرار واألمف واالطمئناف وأثره  فياالستبصار بالذات وا 
 (. 60 :2007 يـ ،إبراىلمطفؿ. )نبيو  النفسيعمى التوافؽ 

( عمى المشكبلت السموكية األكثر شيوًعا 2007) مآخذيدراسة سموى عمى  أيضاً  أكدتكما و 
كاف مف توصياتيا أنو يجب عمى اآلباء توفير المناخ األسرى  والتيوعبلقتيا بالمناخ األسرى 

لوصوؿ إلى يساعدىـ عمى ا الذياآلمف  النفسيالمناسب والدافئ لتنشئة أطفاليـ وتوفير الجو 
 (. 233 :2007 ،مآخذي)سموى عمى  .النفسيأعمى درجة مف التوافؽ 

 :تفسر عممية التنشئة االجتماعية التيالنظريات 

 : النظرية السموكية  
أنيا عمميات قولبة أو تشكيؿ ليذا الطفؿ وميمة بيرى أصحاب ىذه النظرية أف عممية التنشئة 

 وكبلء التنشئة ىـ الوالداف والمعمموف وتفيـ التنشئة عف طريؽ التعزيز والعقاب. 
ضوء قوانيف التدعيـ وأسموب الثواب والعقاب،  فييفسر السموؾ  الذي وتنظريويرى )سكنر( في ـــ 

نتيجة أنماط مستقمة لمثواب والعقاب يطبقيا الوالداف معو بحيث يميؿ إلى تكرار  شخصيتو تنمىفالطفؿ 
يتعمـ االستجابات المرتبطة  وبالتاليحصؿ عمى اإلثابة وال يكرر السموؾ غير المثاب  الذيالسموؾ 

 (.35، 2005)نجبلء محمد  .غير المدعمة  السموكيات باإلثابة وتضعؼ
  

يعتمد  يضعافو، فعمينا أن نتبع األسس التكية لتدعيم السموك أو إواستنادًا إلى النظرية السمو 
 عمييا تعديل السموك.

  .ز( التعزي1)
مفيـو الذات  فيفالتعزيز ال يؤدى إلى تكرار السموؾ فقط ولكنو يؤدى إلى تكويف مشاعر إيجابية 

 بتعزيزىا. نقوـ التيويزيد مف دافعية الفرد نحو أداء السموكيات 
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 : يميويجب عمى الوالدين عند استخدام أسموب التعزيز مع الطفل مراعاة ما 
 عدـ اإلكثار مف اإلثابة حتى ال تفقد قيمتيا. . 
 مراعاة أال تثير اإلثابة مشاعر الغيرة والحسد بيف األطفاؿ. . 
 تقديـ اإلثابة لمف يستحقيا مف األطفاؿ. . 
  (170، 2007عبد القادر  وجدولة التعزيز. )السيد استخداـ اإلثابة. 
زيادة السموؾ  عف فعالية عبارات ثناء محددة فىKerli , (2006) لدراسة ، كيرىذكرت كما و 

المناسب وخفض المشكبلت السموكية لدى األطفاؿ الصغار، وكاف الغرض مف ىذه الدراسة ىو 
معرفة اآلثار المترتبة عمى زيادة استخداـ عبارات ثناء محددة عمى السموكيات المناسبة واألطفاؿ 

ات واثنيف مف مركز لرعاية األطفاؿ، وقد تـ اختيار اثنتيف مف المعمم فيالمشكميف المسجميف 
جامعة فموريدا، وأظير األطفاؿ المختاروف  فيمركز البحوث التربوية لتنمية الطفؿ  فياألطفاؿ 

إجراء األنشطة، وجرى تدريب  فيلممشاركة مشكبلت سموكية تتعارض مع قدراتيـ عمى المشاركة 
افة إلى ذلؾ، ، وباإلضانتقاليالمعممات عمى زيادة استخداميف لعبارات ثناء محددة خبلؿ نشاط 

بيئة غير مدربة، وقد تـ  فيأجريت تحقيقات تعميـ لدراسة استخداـ المعممات لعبارات ثناء محددة 
زيادة استخداـ المعممات لعبارات الثناء المحددة عمى سموؾ الطفؿ وتـ  أثارجمع البيانات عف 

 سموكيات الطفؿ.  فيعرفة أثر التدخؿ م

 ( العقاب : 2)
وىى إما أف تكوف توابع إيجابية متمثمة  إلى أنو ال بد وأف يكوف ىناؾ توابع تتبع السموؾ ار لمعقابويش
ما أف تكوف التيالمكافآت  في يؤدى  الذيالعقاب  فيسمبية متمثمة  تعمؿ عمى تدعيـ السموؾ المبلئـ، وا 

 ( 185، 184، 2001إلى إضعاؼ السموؾ. )كماؿ سالـ 
مراعاة بعض األمور لدى تطبيؽ العقاب حتى يكوف ىذا اإلجراء وقد أشارت األبحاث إلى وجوب 

 :  يميوىى كما  فعاالً 
 يجب أف يطبؽ العقاب بعد السموؾ الخاطئ مباشرة. . 
 . السمبيكؿ مرة يحدث فييا السموؾ  فييتـ  أييجب أف يتـ تطبيؽ العقاب عمى نحو متسؽ؛ . 
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 ؼ يمكف تجنب العقاب. يجب أف يرافؽ العقاب تفسير يوضح وجية الخطأ وكي. 
، 2006 ي)محمد الريماو  يجب أف تكوف العبلقة بيف مف يطبؽ العقاب والطفؿ ودية ودافئة. 

504 ) 
 ( أسموب الحوار والمناقشة : 3)

بيف الطفؿ  المفظيتربية الطفؿ فينتج الفرصة لمتواصؿ  فييعد ىذا األسموب مف األساليب الميمة 
األفكار والمشاعر وتغييرىا نحو األفضؿ وغرس القيـ  فيعمى التأثير  قادراً ومف حولو مما يجعمو 

 النبيمة. 

 ( أسموب القصة : 4)
فالقصة إذا كانت مناسبة لمطفؿ فإنيا تجذب انتباىو وتثير خيالو وتكسبو العديد مف القيـ وتوفر لو 

. والحركي والجسمي والعقمي واالجتماعي النفسيمجاالت متعددة كالجانب  فيفرصة النمو السميـ 
وتكوف القصة فرصة لممشاركة فى الخبرة وتكويف عبلقات جيدة مرغوبة بيف اآلخريف، وتتيح 

 فؿ فرصة لمتعاوف والحب.لمط

إلى أف استخداـ القصص االجتماعية يحد مف  Wright  ( 2007)رايتوتشير دراسة "
ستخدمت ىذه الدراسة تقييـ آثار السميـ لمطفؿ. وا االجتماعيالمشكبلت السموكية ويزيد مف السموؾ 

السميـ والمشكبلت السموكية، وذلؾ بالمقارنة مف حيث  االجتماعيالقصة االجتماعية عمى السموؾ 
نوع الجنس والعمر. وتشير النتائج إلى أف القصة االجتماعية كانت فعالة فى زيادة معدالت 

انخفضت المشكبلت السموكية لدى  مف المشاركيف األربعة، ولقد 3السميـ لدى  االجتماعيالسموؾ 
جميع المشاركيف األربعة مع ىذا التدخؿ، كما تجمى استمرار ىذه الميارات عمى مدى الفترة 
الممتدة لشير واحد لجميع المشاركيف. وأشارت الدراسة إلى دعـ القصص االجتماعية لخفض 

 المشكبلت السموكية وتدعيـ السموكيات االجتماعية السميمة.
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 ( التوقف عن استخدام الثواب والعقاب: 5)  

كسابو السموكيات المستيدفة المرغوبة ودعـ  فاليدؼ مف التعامؿ مع الطفؿ ىو تنشئتو وتربيتو وا 
السموؾ المرغوب وتعميمو، وىذا التعميـ ال يحدث تمقائًيا بؿ يجب أف يخطط لو، وسيكوف اإليقاؼ 

 التعامؿ مع الطفؿ مف اكتساب وتعميـ السموؾ. في أساسياً  مطمباً لمثواب والعقاب  التدريجي
تشعر  والتيأف السموؾ السيئ لمطفؿ بسبب الحماية األبوية الزائدة نظرية أدلر كما أكدت أيضًا و 

يحصؿ فيو الطفؿ عمى ما يريده  والذي األبويالطفؿ بعدـ الكفاءة وعدـ تحممو المسئولية والدالؿ 
ذا لـ تمَب طمباتو يصبح طفبًل عدوانًيا متمرًدا.   وا 

، وىذا ما يجعؿ الطفؿ يشعر بأنو غير محبوب وغير قادر عمى الوالديعمى اإلىماؿ  أدلروأكد 
 مما يزيد مف حدة المنافسة بيف اإلخوة.  الوالديالتعاوف مع اآلخريف، والتحيز 

  :يالعالقات األسرية والحب الوالدفي  االجتماعي النفسينظرية التحميل ــــ 

باإلشباع واألمف، وىدؼ اإلشباع ىو اإلبقاء عمى حالة نفسية مشبعة،  ىورنىاىتمت كاريف 
وىدؼ األمف ىو التقميؿ مف األنماط االنفعالية السمبية لئلبقاء عمى حالة األمف، وأشارت أف قمؽ 

المرحمة األولى مف حياتو، ولذلؾ يميؿ إلى  فيلمحب والعطؼ ىو شعوره بالفقداف  األساسيالطفؿ 
إظيار الكره والعداء نحو والديو ونحو اآلخريف، وىذا يؤدى إلى شعوره بالعجز وعدـ القدرة عمى 

مراحؿ تالية. )ىدى  فيالفرد وتستمر الدفاع، وال يجب إىماؿ مرحمة الطفولة فمنيا تتراكـ خبرات 
 .(2002ناصر 

عف تقييـ سموكيات اآلباء نحو أطفاليـ مف    (Olive Stevenson, 2009)دراسة كما أشارت و 
والتحفيز وتوقعات اآلباء مف أطفاليـ ،والحماية  ،والرعاية الجسدية ،أبعاد ومنيا الحب 6خبلؿ 

 والتيوالتحكـ والنظاـ،  واستخدمت الدراسة قوائـ اختبار لقياس المشكبلت السموكية لدى الطفؿ 
تميز األطفاؿ العدوانييف وذوى االضطرابات العصبية وكاف مف  فياستنباطية كبيرة  ليا أىمية

ليـ أف تصؼ األميات تاريخ عبلقاتيف مع أطفاليف خبلؿ فترة الطفولة المبكرة  اآلباءوجية نظر 
لمطفؿ: الضرب والصراخ وعزلة الطفؿ واالمتناع  اليوميعمى أنيا إيجابية، وكاف مف أنواع التحكـ 

 ظيار المودة لو وعدـ مكافأتو. عف إ
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% 38% مف األميات و 5بسمات الطفؿ صفات أكثر سمبية بينما تحدث  اآلباءويشمؿ وصؼ 
وتشير البحوث  األباءعف أطفاليـ ولكف ال تدؿ ىذه النتائج عمى أف  إيجابيمف اآلباء بشكؿ 

اإلساءة ويضيؼ إنو يعانى  في الرئيسيأف األب ىو السبب  النفسي الطبياالتجاه  فيوخاصة 
 .البدنيمف اكتئاب وفصاـ وذلؾ ألنو أسيئت معاممتو وىو طفؿ وتعرضو لمعقاب 

يكونوف قد مروا مف قبؿ  أطفاليـأشارت بحوث أخرى إلى اآلباء الذيف يسيئوف معاممة كما و  
العائمية طفولتيـ ويفتقدوف توكيد الذات ولدييـ قدرة منخفضة فى التعامؿ مع الضغوط  فيبضغوط 

وليس لدييـ أنشطة اجتماعية ومنعزلوف ويسعوف إلى أف يكونوا أكثر انضباطًا مع أبنائيـ )سعاد 
 (.14، 2009(، )بشير معمرية، 404، 403، 2005عبد اهلل البشر 

تجعؿ الطفؿ عرضة لئلساءة: الصياح، كثرة إزعاج الوالديف، اإلعاقات  التيومف الخصائص 
العدوانية وكثرة البكاء ومعارضة الوالديف، ، الميارات االجتماعية  فيص العقمية واالنفعالية ونق

والعناد والتمرد ودراسة أخرى أثبتت أف الطفؿ يتعرض  ألئلراديالتبوؿ  ومشكبلت سموكية مثؿ:
، االستثارة الزائدة وصعوبات  ينسحابلئلساءة ألنو يعانى مف مشكبلت سموكية مثؿ السموؾ اال

 (.237، 2005كامؿ  محمدالنوـ )وحيد 

 : ينظرية القبول والرفض الوالد

يشير إلى الوالدي  واإلعجاب والحب، فى حيف أف الرفض الوالديمى الدؼء تشير إلى القبوؿ ع
العدائية والعدواف والبلمباالة الوالدية واإلىماؿ، وطبقًا ليذه النظرية قد يتعرض األطفاؿ ألف يكونوا 

تنظيـ انفعاالتيـ وعدـ  فيأكثر عدوانية وعدائية ولدييـ صعوبة  محبًل لمنبذ واإلىماؿ فيكونوف
ال ييتموف بمشاعر الطفؿ وحاجاتو فيـ يدركوف أف الطفؿ  اآلباء، وغالبًا إذا كاف لدواتيـالتقدير 

 مصدر إزعاج ليـ، ولضبط سموكو والتحكـ فيو يميموف إلى ممارسة القسوة والعنؼ والعقاب. 

بيف الطفؿ  االنفعاليالتعمؽ  في" إلى أف إىماؿ الطفؿ يرجع إلى وجود نقص وقد أشار "بولبى
إعطاء طفميـ االىتماـ والحب والرعاية  فيجوىره عمى فشؿ الوالديف  فيوالوالديف ويعتمد ذلؾ 

شباع حاجاتو النفسية،  ف والم ،واألمف ،حيف أف إشباع الحب فيوا  آمنة ويدعـ  عبلقوعب معو يكوِّ
ومنيا: أساليب الرعاية،  ،إىماؿ الطفؿ فيولكف ىناؾ عوامؿ عديدة تتسبب  ،لنفسلديو الثقة با

والعنؼ األسرى، وكميا مف ، ، والتفكؾ األسرى الزوجيةوالعبلقات بيف الطفؿ ووالديو، والمشكبلت 
 .تزيد مف حدوث إىماؿ لمطفؿ التيالعوامؿ األسرية 
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 ،يسمى بعبلج التفاعؿ بيف الوالديف والطفؿ( إلى أف ىناؾ ما 2008أشار )طو عبد العظيـ كما و 
وفى األباء ويتضمف ىذا العبلج مرحمتيف ىما: التفاعؿ الموجو نحو الطفؿ، والتفاعؿ الموجو نحو 

المرحمة األولى وىى التفاعؿ الموجو نحو الطفؿ يتعمـ الوالداف دمج ميارات العبلج بالمعب 
يتعمميا الوالداف زيادة المدح  التيت المعب مع مبادئ تعديؿ السموؾ، وتتضمف ميارا التقميدي

والثناء وانخفاض وقمة األوامر لمطفؿ، وقد يتعمـ الوالداف ممارسة وتطبيؽ الميارات بطريقة تزيد مف 
االستجابات السموكية المبلئمة لدى األطفاؿ وتعمؿ عمى خفض االستجابات السموكية غير 

 (277، 2008المبلئمة وغير المرغوب فييا. )طو عبد العظيـ 

 : والتي منياتربية الطفل  فيتصدر من الوالدين  التياألخطاء  أسباب

عمى طبيعة السموؾ المكتسب وعدـ تفيـ  الوعيفيؤثر الجيؿ وعدـ عدم وجود خبرة كافية ـ 1
 . العبلج بإرشاد الوالديف ومعرفتيـ بأساليب التربية السميمة ويأتيلمطفؿ واحتياجاتو، 

فعدـ االنسجاـ ال يخمؽ شخصية متوازنة لمطفؿ .  العالقة داخل األسرة؛وطبيعة  مشاجرات الوالدينـ 2
بالصرامة والعقاب والتعذيب فيؤدى إلى  ماً وتتسـ العبلقة بالحماية الزائدة ويكوف الجو األسرى متس

 الطفؿ وىى العدواف والعناد.  فيمشكمة سموكية 
توفر مساحة كافية لمعب وكذلؾ األلعاب  التيفحرماف الطفؿ مف البيئة  البيئي. الحرمان ــ  3

 .والقصص يخمؽ نوًعا مف الممؿ فيدفع الطفؿ إلى التعرؼ بطريقة غير مبالية
المرغوب غير ، فيجب التوضيح لمطفؿ عف السموؾ  عند وقوع الخطأ فقط التعامل مع الطفلػػ  4  

الزماف المناسبيف ويجب المكاف و  فيقاـ بو ومف ثـ معاقبتو وتدريبو عمى السموؾ الصحيح  الذي
 عند الطفؿ طبقًا لنظرية التعزيز المعروفة.  تعزيزىاأف نتذكر السموكيات الجيدة 

فإف االتجاىات الوالدية نحو الطفؿ ليا دور ة: العالقة بين اإلساءة والمشكالت السموكيــ 5
والقسوة  تقوـ عمى أساس العقاب التيسوء معاممة الطفؿ؛ فاألساليب غير السوية  في محوري

ثارة األلـ  والتذبذب؛ فإذا تعرض الطفؿ ليذه األساليب الخاطئة مف الوالديف فإنو  النفسيوالنبذ وا 
 قد تسبب لو اإلساءة.  والتييكوف عرضة لسموكيات خاطئة مثؿ: التمرد والعنؼ والنشاط الزائد 

 الجسمي؛ فقد أوضحت الدراسات أف العقاب  والعدوان الجسميوىناك عالقة بين العقاب ػػ 6
يعيشيا الطفؿ مع  التيلدى األطفاؿ، فالخبرات المؤلمة  العدوانيالمتكرر يرتبط بزيادة السموؾ 

العدواف وتدفعو لمقياـ بسموكيات عديدة منيا العنؼ  ةنموذجربما تدفعو إلى  الجسميالعقاب 
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جعؿ اآلخريف يسمكوف كما يريد ويميؿ إلى  فييتعمـ الطفؿ أف العدواف طريقة فعالة  دوق ،والعدواف
            محيط أسرتو. فييبلحظيا  التيتقميدىـ ويكوف لديو استعداد لتقميد النماذج العدوانية 

  (129، 128، 2008،124)طو عبد العظيـ 
 : اآلتي مراعاة عية ضرورة من خالل العرض السابق يرى الباحث عند التنشئة االجتماو 
 تواجو األسرة.  التيمناقشة األب لجميع أفراد األسرة حوؿ المشكبلت . 1
 تنمية معايير االستقبلؿ واالعتماد عمى الذات لؤلبناء. . 2
 األسرة شعوًرا بالقيمة وأىمية دوره فييا.  فيإعطاء كؿ فرد .3
 أف يكوف قدوة لمصغار ومثبًل أعمى ليـ. . 4
 المعاممة بيف الميف والشدة وأف تكوف المعاممة مبنية عمى التفاىـ واإلقناع.  فيعدـ التذبذب .5
 باء التربية، فقد تختمؼ آراء الجدات عف األميات واآل فيعدـ االعتماد عمى أكثر مف فرد . 6

يكوف معظـ  التيالتنشئة االجتماعية لمطفؿ ليا أثر وعبلقة واضحة بالمشكبلت السموكية  واف
يكوف  التيجذور ىذه المشكبلت  فكاٍؼ بالتعامؿ معيا وال يعرفو  واألميات عمى غير وعى اآلباء

أساسيا عممية التنشئة االجتماعية، وعدـ إشباع الطفؿ بحاجاتو مف حب وحناف وأمف وتقبؿ 
ؼ بالروابط باإلضافة إلى أثر عبلقة الوالديف ببعضيما البعض والحياة بيف أفراد األسرة وما يعر 

نما  فيوجود المشكبلت السموكية ألف  فيالوالدية ليا أثر كبير  الحقيقة ال يوجد أطفاؿ مشكموف، وا 
ذا عرؼ اآلباء واألميات دورىـ فآباء مشكموف و  ىذه العممية الدقيقة ألخذوا بيد أطفاليـ ليعيشوا  يا 

 دوف مشاكؿ سموكية خطيرة. نفسيأمف واستقرار وتوافؽ  في
 القدرات المعرفية  : ثانياً 
القدرات المعرفية مف أىـ القدرات التي يمتاز بيا اإلنساف عف سائر المخموقات، وتنمو ىذه  تعتبر

القدرات المعرفية منذ والدة اإلنساف، وتتطور تمؾ القدرات مف خبلؿ تفاعؿ القدرات الخاصة مع 
ة مكتسباتيا، ومع النمو المثيرات الحسية مف حولو ) الممارسة والخبرات ( ولكؿ مرحمة عمري

العمري تنمو القدرات المعرفية ، لذا نبلحظ أف قدرات الطفؿ في مرحمة عمرية معينة تتشابو مع 
  القدرات المعرفيةأقرانو في نفس العمر ومف أىـ 

 : االنتباه  أوالً 
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يعد االنتباه أحد العمميات العقمية التي تمعب دورًا ميمًا في حياة اإلنساف واألطفاؿ عمى وجو    
الخصوص مف حيث قدرتيـ عمى االتصاؿ بالبيئة واالستجابة معيا، والتي تنعكس في اختيارىـ 
ة لممنبيات الحسية المختمفة والمناسبة، حتى يتمكف مف إدراكيا وتحميميا واالستجابة ليا بصور 

تجعميـ يتوافقوف مع البيئة الداخمية والخارجية، وترجع أىمية االنتباه في تأثيره الكبير عمى اإلدراؾ 
 ( 40: 2009،رضوافعزة والتذكر والتفكير، وعمى النشاط العقمي بصفة عامة ) 

 مفيوم االنتباه:
العصبي والجياز  يعرؼ االنتباه بأنو . حالة مف الوعي الشعوري بإحساسات معينة يتمقاىا الجياز
) محمد شحاتة، الحسي، ويكوف ىذا الوعي الشعوري نحو جوانب أو مثيرات معينة في البيئة.

2010  :186 ) 
قدرة الفرد عمى انتقاء المثيرات وثيقة الصمة بالموضوع مف بيف  . وكما يعرؼ االنتباه بأنو 

د ليا كالمثيرات السمعية مجموعة كبيرة مف المثيرات واإلحساسات المتنوعة التي يتعرض الفر 
والبصرية والممسية  وغيرىا مف المثيرات الحسية المختمفة التي يصادفيا، والتركيز عمييا لممدة 

 ( 14: 2012سمية صالح،الزمنية التي تتطمبيا تمؾ المثيرات واالستجابة ليا. )
 :محددات االنتباه

 والتي يمكف تمخيصيا عمى النحو التالي: تتأثر عممية االنتباه بعدد مف العوامؿ النتقاء المثيرات،

 :والتي منيا الخارجية لالنتباه المحدداتأواًل: 
توقؼ عممية االنتباه عمى شدة المنبو، مثؿ: األلواف الزاىية أو الضوضاء أو  شدة المنبو:ــ 1

 األصوات الخافتة أو الروائح النفاذة.
 الموضوع أكثر إثارة لبلنتباه. أو الحجـ أومنبو مف حيث الشدة يعتبر تغير ال تغير المنبو:ــ 2

اختبلؼ المنبو وسط مجموعة متشابية مف المنبيات األخرى يعتبر أكثر إثارة التباين والتضاد: ــ 3
 .هلبلنتبا

 المنبو المتحرؾ أكثر إثارة مف المنبو الثابت.حركة المنبو: ــ  4
 المنبيات المألوفة. : المنبيات الجديدة تجذب االنتباه أكثر مف الحداثةــ  5
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 أو ما يسمى بتكرار المنبو، فعممية التكرار تؤدي إلى إثارة االنتباه.إعادة العرض: ــ 6
يختمؼ وضع المنبو مف تأثيره عمى جذب االنتباه، فالمنبو الموضوع في مكاف .موضع المنبو: ــ 7

 (187: 2010، محمد شحاتومرتفع أكثر تنبييًا مف الموضوع في مكاف منخفض ) 
 : والتي منيا الداخمية لالنتباه المحدداتثانيًا: 

 يتركز انتباه الفرد عمى المثيرات التي ترتبط بحاجاتو ورغباتو.  .الدوافع الميمة:1
 يرتبطاف ارتباطًا موجبًا باالنتباه. .االستثارة الداخمية ومستوى التحفيز :2
 بالموضوعات أو األحداث المحيطة بو في البيئة.ترتبط باىتمامات الفرد .الميول المكتسبة : 3
ويقصد بيا الحاجات الفسيولوجية الداخمية لمفرد والتي تتأثر بالمثيرات .الحاجات العضوية: 4

 بصورة مباشرة.
 كالقمؽ وغيره مف االنفعاالت تؤثر في انتباه الفرد . .الحاجات النفسية:5

 المتطمبات التربوية لالنتباه:
بعض الصفات حتى يكوف مدخبًل لممعرفة أو التعامؿ مع المثيرات الموجودة في  يتطمب االنتباه

 يا لصالح اإلنساف، وىذه الصفات يمكف توضيحيا في اآلتي:نالبيئة واالستفادة م
أو مف البيئة الخارجية  وينتقي المثيرات سواء كانت بداخم: يتعيف عمى الفرد أف المثير انتقاء.1

نبيؿ  عمى أف تكوف ىذه المثيرات المنتقاة ذات أىمية لمفرد فينتبو إلييا دوف غيرىا مف المثيرات ) 
 ( 39: 2006حافظ، 

مدة الزمنية البلزمة يتعيف عمى الفرد أف يستمر في االنتباه ال.مدة استمرار االنتباه المطموبة : 2
ف مدة االنتباو إلنجاز ميمت صعوبة الميمة،  -ه إلتقاف أي ميارة تعتمد عمى ثبلثة عوامؿ وىي، وا 

زيداف وحالة المتعمـ الصحية، ومراعاة القائـ بتقديـ الميارة بخصائص المتعمـ واىتماماتو . ) 
 ( 306: 2001السرطاوي، 

ة يجب عمى المتعمـ السوي نقؿ االنتباه بمرونة بيف المثيرات المختمف . نقل االنتباه ومرونتو:3
والمتتابعة حيث إف أداء أي عمؿ يتطمب االستمرار في االنتباه لكافة العناصر والمكونات 

 (64: 2002،محمد والمشاىد التالية . ) مثقاؿ
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نما لعدة مثيرات ه مفردب فالفرد ال ينتبو لمثير .االنتباه إلى تسمسل المثيرات المعروضة:4 ، وا 
حدث بيا، والعرض الذي تي رس لتسمسؿ الكممات التييشرح الد متتابعة، فالطفؿ ينتبو لممعمـ وىو

النوبي،  محمد، حيث يستدعى ذلؾ استمرار االنتباه لكافة العناصر أو المشاىد المتتالية. )يقدمو
2006 :40- 41 ) 

 أنواع االنتباه:
 .االنتباه التمقائي : حيث ينتبو الشخص إلى مثير يحبو وييتـ بو.1
 تعمدي ألمور ضرورية وىامة مثؿ انتباه الطبلب إلى دروس العمـ..االنتباه اإلرادي: انتباه 2
.االنتباه القسري: انتباه إرغامي حيث يفرض المثير نفسو عمينا مثؿ ألـ مفاجئ في أحد أعضاء 3

 اإلنساف.
.االنتباه المشتت . حيث تعدد المثيرات المتساوية في الشدة بحيث تكوف عممية تركيز االنتباه 4

 (201: 2010حمد شحاتو، صعبة جدًا ) م
 اإلدراك: -ثانيًا 

تعتبر عممية اإلدراؾ عممية معقدة تحدث نتيجة لسمسمة مف اإلحداث المتداخمة والواسعة بيف خبليا 
المخ، وىذه التدخبلت تحمؿ شكؿ شبو رسمي في دورة الكترونية تشكؿ العممية الرمزية في المخ، 

نييا العيف، واألذف، والحواس األخرى ثـ يقـو المخ التي تكوف نتيجة لممثيرات البديمة بما تقت
بحساب ىذه المعمومات مثؿ حجميا، وشكميا، وحسابات المخ اإلدراكية، يمكف أف تكوف دقيقة أو 
خطأ، وذلؾ يعتمد عمى المعمومات التي تزودىا األحاسيس والتي تنتقؿ إلى المخ، والمعمومات 

في إدخاليا، ولكف ىذه المعمومات تؤكد بشكؿ التي تمتقط عف طريؽ الحواس ليست عشوائية 
 (58:  2007خاص عممية اإلدراؾ.   )رشاء مرزوؽ ، 

ويشكؿ اإلدراؾ ومحدداتو أساسًا ىامًا مف األسس التي يقوـ عمييا التعمـ المعرفي ، كما يمثؿ 
: بأنواألساس الذي تقوـ عميو النظريات اإلدراكية في التعمـ، ولذلؾ فإنو يمكف تعريؼ اإلدراؾ 

خبرة نفسية )إدراكية( تحدث عندما تنتقؿ اإلشارات الكيربائية التي تمثؿ المثير إلى المخ، 



 م 9102  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 ( 44 ) حةصف                                                                                                          العدد الثالث
 

باإلضافة إلى الخبرة المختزنة داخؿ المخ، وبالتالي تحدث عممية تفسير لممثير، حيث يتوقؼ 
 (Gerland . G 2000 : 83اإلدراؾ عمى الخبرة الماضية ليذا المثير. )

 :اإلدراكمفيوم 
الحسية الواردة إليو عبر الحواس المختمفة،  التنبيياتر لئلدراؾ بأنو القدرة عمى تنظيـ ايش

عطائيا معانييا ودالالتيا المعرفية  ومعالجتيا ذىنيًا في إطار الخبرات السابقة والتعرؼ عمييا وا 
 (222: 2002المختمفة )سامي ممحـ، 

وؿ إلى معاني ودالالت األشياء، وكما يعرؼ بأنو  العممية النفسية التي تسيـ في الوص
األشخاص والمواقؼ التي يتعامؿ معيا الفرد عف طريؽ تنظيـ المثيرات الحسية المتعمقة بيا و 

 (51:  2004وتفسيرىا، وصياغتيا في كميات ذات معنى. )نبيؿ عبد الفتاح ، 
ت معينة، يقـو ر لئلدراؾ بأنو عممية عقمية تتضمف التأثير عمى األعضاء الحسية بمؤثرااوكما يش

 الطفؿ بتفسيرىا، حيث أف تأويؿ المدرؾ لئلحساسات ىو لب عممية اإلدراؾ.
 خصائص اإلدراك:

: يقصد بو أف الفرد يقوـ بعممية اختيار  منبيات دوف غيرىا، آلف ىذه المنبيات تعمؿ  .االختيار1
لفرد قويًا مف حيث ، فإذا كاف المنبو الذي يتعرض لو اباع حاجاتو ورغباتو مف وجية نظرهعمى إش

 إنو قادر عمى تحقيؽ حاجاتو ورغباتو فإنو يقوـ باختياره دوف غيره.
. يقوـ األفراد بعممية تفسير المنبو الذي تعرضوا لو بتفسيرات مختمفة وبطرؽ متفاوتة المرونة. 2

 بسبب اختبلؼ الدوافع والحاجات والرغبات لدييـ .
. يشير ىذا المفيـو إلى اف األفراد يدركوف الموقؼ أو الشئ بصورتو الكاممة وليس  التكامل.3

 إدراكًا جزئيًا.
عبداليادي، فخري  يتغير بتغير موقع المنبو الخارجي أو بحركتو.)  . إف اإلدراؾ ال الثبات.4

2010 :124) 
 العوامل المؤثرة في اإلدراك. 
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نيفيا إلى فئتيف مف العوامؿ أو المحددات التي تحكـ يتحدد اإلدراؾ وفؽ عوامؿ محددة يمكف تص
 العممية اإلدراكية وتحدد طبيعتيا وىي :

.محددات خارجية : وىي موضوعية تتعمؽ بالمثير أو الموقؼ الراىف نفسو كما يجد بالعالـ 1
شدة المثير، وعنصر التضاد بيف المثيرات الذي يزيدىا وضوحًا حركة  –الخارجي وتتمثؿ في 

ر المتغيرة، وعدد ترتيب مجموعات المثيرات والنماذج والتراكيب الممثمة في التجمعات المثي
 ( 168:  2001الشرقاوي ، أنور ، رمنصو طمعت جودة في البيئة المحيطة بالفرد )الطبيعية المو 

، وميولو، وحاجاتو.محددات داخمية : وىي ذاتية تتعمؽ بالشخص نفسو وخبراتو السابقة، 2
 ( 79: 2005الفايد ، حسيف تكوينو النفسي بصفة عامة. ) واىتماماتو و 

 أنواع اإلدراك:
لئلدراؾ أنواع وأشكاؿ متعددة تبعًا لممدخؿ الحسي لممثيرات المدركة، ويمثؿ اإلدراؾ السمعي و 
اإلدراؾ البصري أبرز وأىـ أنواع اإلدراؾ التي ليا تأثير واضح عمى العممية التعميمية وفيما يمي 

 منيما:توضيح لكؿ 
يعتمد الطفؿ حديث الوالدة في إدراكو عمى حواسو الذوؽ، والشـ ، والممس .اإلدراك البصري: 1

أنو خبلؿ أسابيع محدودة يبدأ باستخداـ جميع حواسو في اإلدراؾ  كونيا الحواس األكثر تطورًا إال
عديد مف سواء كانت ىذه الحواس منفردة أو بتفاعؿ أكثر مف حاسة في الوقت نفسو، وتشير ال

الدراسات إلى أف غالبية المعمومات التي تصؿ الدماغ عف العالـ الخارجي مصدرىا البصر، وأف 
 دراؾ التي يمارسيا الفرد يوميااإلدراؾ البصري يشكؿ الجزء األكبر مف المعمومات في عمميات اإل

ممات وترتبط ويعني القدرة عمى فيـ العناصر الصوتية التي تتألؼ منيا الك .اإلدراك السمعي:2
سمية )حيطة بالطفؿ، وعدد ذلؾ المثيراتارتباطًا وثيقًا بالقدرة عمى تمييز األصوات في البيئة الم

 (12: 2012صالح، 
 
 

 : التـذكر: ثالثاً 
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القدرة عمى التعمـ ترتبط بدرجة عالية بالذاكرة، فآثار الخبرة التعميمية يجب االحتفاظ  إف
بيا بيدؼ جمع ىذه الخبرات وتراكميا واالستفادة منيا في عممية التعمـ، أف العجز في 
الذاكرة قد ينتج عنيا أعراض مختمفة وذلؾ باالعتماد عمى طبيعة ودرجة قصور 

المتعممة مف جانب آخر فإذا كاف لدى الفرد صعوبة في الذاكرة مف جانب والميمة 
معرفة أو استدعاء المعمومات السمعية، والبصرية، والممسية، والحركية أنعكس ذلؾ 

.) بطرس حافظ،  (  14: 2004عمى تكويف وتعمـ وتمييز المفيـو
 مفيوم التذكر :

أحد المكونات األساسية لمبناء  لتذكر ىو إحدى العمميات المعرفية التي يقوـ بيا اإلنساف ويعدا   
المعرفي، ويقصد بالتذكر استرجاع ما سبؽ أف تعممو الفرد واحتفظ بو مف معمومات حتى لحظة 

 ( 25: 2001جميؿ ، محمد تذكره واسترجاعو ) 
ويعتبر التذكر بمثابة القدرة عمى االحتفاظ بما مر الفرد بو مف معمومات ومواقؼ وخبرات وأحداث 

ة وغيرىا، ثـ القياـ باستدعائيا جزئيًا) التعرؼ ( أو كميًا ) االستدعاء( وقت الحاجة مختمفة ومتعدد
إليو سواء تـ ذلؾ بصورة متسمسمة أو بصورة حرة دوف وضع أي شروط أو قيود عمى ذلؾ . ) 

 (  232:  2005محمد ، الفوزاف 
بأنو: عممية تعميـ نشطة ترتبط بالعمميات المعرفية، ويتـ مف خبللو استدعاء ويشار لمتذكر 

المعمومات والحقائؽ، فإذا حدث االستدعاء بعد تمقي المعمومات مباشرة سمي بالتذكر قصير 
ذا تـ استدعاء المعمومات بعد فترة زمنية مف  المدى، وىو عرضة لعوامؿ التشويش والتداخؿ، وا 

طويؿ المدى، وتتنوع الصور التي يتذكرىا الفرد مف تذكر لمثيرات سمعية عرضيا سمي بالتذكر 
 (  62:  2009رضواف ، عزة وبصرية.) 

 
 
 

 أنواع الذاكرة:
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ىي المستوى األوؿ لمذاكرة، وىي بمثابة مخزف مستقؿ لممعمومات الحسية .الذاكرة الحسية: 1
ثر الحسي بعد انتياء المؤثر بشكؿ مؤقت حيث تقوـ ىذه الذاكرة بحفظ انطباع قصير عف المؤ 

الثانية ثـ تتبلشى  مف 0.50،  0.25ف ات لمدة قصيرة جدًا تتراوح مابينفسو، وتبقى فييا المؤثر 
ذا ركز الفرد انتباىو عمى الم خر قصير ا زف ثير الحسي قد تنتقؿ المعمومة لمخالمعمومة،  وا 

 المدى أو طويؿ المدى . 
تقوـ باستبقاء أو اختزاف المعمومات بعد إدراؾ الفرد ليا لمرة وىي التي .الذاكرة قصيرة المدى : 2

ثانية، ولكي تحفظ المعمومات في ىذه الذاكرة يجب تنظيـ المعمومات  60واحدة لفترة تقترب مف 
قاـ بطريقة مفيومة لدى الداخمة إلى ىذه الذاكرة في شكؿ كممات والكممات في جمؿ أو تنظيـ األر 

 ( 341، 340: 2009، نبيمة الشوربجي )الفرد .

تعد ىذه الذاكرة ذات سعة غير محدودة حيث إنيا تعتبر بمثابة مخزف . الذاكرة طويمة المدى : 3
دائـ لممعمومات حيث يمكف خبلليا االحتفاظ بالمعمومات لفترة زمنية طويمة تصؿ إلى شيور 
وسنوات، وكما أف لدييا القدرة عمى تنظيـ المعمومات مما يساعد عمى االحتفاظ بيا لمدة أطوؿ 

 ( 81: 2008أبوجويج، مرواف ويسيؿ استرجاعيا . ) 

 االجراءات المنيجية لمدراسة
مف عرض اإلطار النظري ومتغيرات الدراسة والدراسات السابقة، وتحديد فروض  االنتياءبعد  

المنيجية والميدانية لمدراسة، وكذلؾ األدوات المستخدمة وصواًل  اإلجراءاتالدراسة سوؼ نتناوؿ 
 إلى نتائج الدراسة. 

 سة أواَل: منيج الدرا
تـ االعتماد في تنفيذ خطوات ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي وذلؾ بإتباع إجراءات منيجية  

خضاعيا لبلختبار والمقارنة بيف النتائج  تساعد عمى التوصؿ إلى فيـ الظاىرة المدروسة وا 
ومحاولة ربطيا ببعض المتغيرات، حيث أنو ال يمكف  استنتاج عبلقات سببية في مثؿ ىذه  
الدراسات، غير أف المعالجات اإلحصائية قد تسيـ إلى حد معيف في معرفة العبلقة بيف متغيريف 

 أو أكثر. 
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 ثانيَا: مجتمع وعينة الدراسة .
( تمميذًا  255تمميذًا  مف مجتمع أصمي يتكوف مف ) ( 45تكونت عينة الدراسة الحالية مف ) 

 ( 2019 -2018عاـ الدراسي )بمدرسة أبوبكر الصديؽ الكائنة بمنطقة العرباف لم
 أدوات الدراسة .

 عزة  رضواف اختبار القدرات المعرفية  إعداد -1
 محمد إسماعيؿاختبار التنشئة االجتماعية  إعداد  -2

 : اختبار القدرات المعرفية.أوالً 

الصدؽ إلبعاد االحتيار في ضوء قيـ  اعتمد الباحث عمى إيجاد معامبلتصدق وثبات األداة .   
 تمميذاً  20وذلؾ عمى عينة قواميا  العامميلبنود االختبار الناتجة عف التحميؿ  تالمتشبعا

 طريقة التجزئة النصفية
بطريقة التجزئة النصفية  ختبار القدرات المعرفيةامعامبلت الثبات لمكونات  بإيجادقاـ الباحث 

معامؿ  إيجادمعامبلت االرتباط بيف نصفى المقياس )البنود الفردية و البنود الزوجية ( ثـ  بإيجاد
 الجدوؿ التالي. فيكما يتضح   االختبارالثبات ألبعاد 

 بطريقة التجزئة النصفيةاختبار القدرات المعرفية ت ( معامالت ثبات مكونا 1جدول رقم ) 

 المكونات
 معامل االرتباط

 المقياسبين نصفى 
 معامل الثبات

 0.90 0.82 االنتباه

 0.91 0.84 اإلدراك

 0.93 0.86 التذكر
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 ثانيًا: اختبار التنشئة االجتماعية:
ويتكوف   اسماعيؿمف إعداد ) محمد  التنشئة االجتماعيةفي ىذه الدراسة اختبار  ثالباح تخدـاس

( فقرة معظميا تتمثؿ في المعاممة السوية واألخرى في المعاممة البلسوية  60ىذا المقياس مف ) 
 ناسبو .ت تيال فقرة( أماـ ال ويقوـ المفحوص بوضع ) 

) الصدؽ الظاىري ( : أي  ـ الباحثصدؽ االختبار استخدمف تحقؽ لم صدق وثبات األداة :
الخبرة في مجاؿ البحوث  ذوى مف فسعرض االختبار عمى مجموعة مف االساتذه بقسـ عمـ الن

بعد تعديؿ بعض فقراتو وحذؼ  حيث دلت النتائج إلى صبلحية فقرات االختبار، النفسية والتربوية،
 .بعضيا األخر 

استطبلعية تكونت  لمتحقػؽ مف ثبػات االختبار تـ حساب معامؿ الثبات عمى عينة ثبات االختبار :
( مما 0.90باستخداـ  معادلة " ألفا " إذ بمغت  )وقد احتسب معامؿ الثبات تمميذًا ( 30مف )

 .يجعمو مبلئمًا الستخدامو في ىذه  الدراسة
 

 سة المستخدمة في الدرا اإلحصائيةاألساليب 
 .استخدم الباحث في الدراسة الحالية األساليب التالية :

 االرتباطمعامل        ي     ــــــالتحميل العاممـــــــ       معادلة ألفا كرونباخ

 وتفسيرىا: الدراسةعرض  نتائج 
ا أسفرت عنيا عرض النتائج وتفسيرىا في ضوء م بعد تطبيؽ أدوات الدراسة يتـ اآلف 

 :اآلتي، حيث جاءت  نتائج الدراسة مرتبة بترتيب فرضياتيا عمى النحو المعالجة اإلحصائية
 أواًل : النتائج المتعمقة بالفرض األول و الذي ينص عمى أنو:

التنشئة االجتماعية ( بيف 0.05توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
 والقدرات المعرفية.
تـ استخداـ معامؿ تنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية بيف ال االرتباط طبيعةولمتعرؼ عف 

 االرتباط كما مبيف بالجدوؿ التالي.  
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 (2جدول رقم )
 وقيم مستوى الداللةبين التنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية مصفوفة معامل االرتباط يبين 

المجموع 
 الكمي

قدرات ال
 اإلبتكارية

القدرات 
 المعرفية

التنشئة 
 االجتماعية

 متغيرات الدراسة

0.232 
0.000* 

0.076 
0.122 

0.270 
0.000* 

 تنشئة االجتماعيةال 

0.820 
0.000* 

0.232 
0.000* 

 القدرات المعرفية  

 (:0.05عند مستوى )دال  
 تنشئة االجتماعية وعبلقتيا بمتغير القدرات المعرفيةف متغير العند حساب معامؿ االرتباط بي

( أقؿ 0.000تساوي    ) أ( حيث إف قيمة احتماؿ الخط0.270اتضح إف قيمة معامؿ االرتباط )
 ( .0.05مف مستوى الداللة الذي حدد في ىذه الدراسة )

وبالنظر إلى مستوى الداللة يتضح لنا وجود عبلقة (  2) العرض السابؽ لمجداوؿ رقـ ومف خبلؿ 
تنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية وىذا ال( بيف 0.05ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .ما يجعمنا نقبؿ الفرضية األولي
أساليب التنشئة عندما تكوف  ، أي فوجود عبلقة بيف ىذيف المتغيريبر ىذه النتيجة يتفسيمكف و 

عمى قدرة التمميذ عف االنتباه أي ال يعاني مف  سينعكس باإليجابيةالمتبعة في األسرة تتسـ 
 اضطراب في شدة االنتباه إضافة إلى اإلدراؾ وقوة التذكر.

 
 ثانيًا : النتائج المتعمقة بالفرض الثاني والذي ينص عمى أنو :

تنشئة االجتماعية والقدرات ال( في 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
 وفؽ متغير الجنس )ذكور ، إناث( .المعرفية 
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 ( يوضح اآلتي :. 3الجدول رقم ) 
" وفق متغير االجتماعية والقدرات المعرفية  ةلمتغير التنشئ اسةالتوصيف اإلحصائي لعينة الدر 

 واإلناثالجنس " الذكور 
مستوى 
 الداللة 

 tقيمة 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

حجم 
 العينة

 المتغير الجنس

 تنشئة االجتماعيةال ذكور 23 102.12 8.15  
  إناث 22 100.52 9.14 1.293 0.197
 القدرات المعرفية ذكور 23 31،62 4.38  
  إناث 22 32.60 3.81 1.856 0.65

لمتحقؽ مف صدؽ ىذه الفرضية تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لعينة الدراسة و  
كمػا ىو تنشئة االجتماعية والقدرات المعرفية " . في متغيػر ال t-testمف الذكور واإلناث وقيمة " 

كانت متقاربػة ة في متغير التنشئة االجتماعية ( . فالمتوسطات الحسابي3موضح بالجػدوؿ رقػـ )
( بيف الذكور واإلناث عمى التوالي، وبالمقارنة يتضح أف قيمة المتوسط 100.52) ( 102.12)

ف قيمة و  السابؽبسيط كما ىي مبينة بالجدوؿ بفارؽ  اإلناثالحسابي لمذكور أعمى مف متوسط  ا 
 كانت ذكورقيمة االنحراؼ المعياري لمو  تقاربة وغير متباينة بيف الجنسيف،المتوسطيف كانت م

( ، وىذا ما يدؿ عمػى أف الذكور أقؿ تشتتػًا مف استجابات اإلناث في 9.14( ولئلناث )8.15)
( ، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند 1.293( بمغػت )t-testويتضح أف قيػمة    ) ىذا المتغيػر،

( ، وىي قيمة 0.197تساوي )-t- ( وأف قيمة مستوى الداللة المقابمة لقيمة 0.05مستوى داللػة )
(، وىذا يعني عدـ وجود فروؽ 0.05) الحالية أكبر مف مستوى الداللة الذي ُحّدد في ىذه الدراسة

ال نقبؿ الفرضية الثانية في ا يجعمنا ، ومالتنشئة االجتماعية ذكور واإلناث فيدالة إحصائيًا بيف ال
لميبية ال تفرؽ في أساليب المعاممة أف األسرة انتيجة إلى تفسير ىذه المتغير التنشئة االجتماعية. و 
 بيف األبناء الذكور واإلناث

( إف أفراد العينة قد سجموا متوسطات حسابية متفاوتة لكؿ مف 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )كما و 
، (31.62ور متوسطًا حسابيًا قدره )، حيث سجؿ الذكفي متغير القدرات المعرفية الذكور واإلناث

( ولمذكور 3.81( وبانحراؼ معياري لئلناث )32.66حسابيًا قدره ) بينما سجمت اإلناث متوسطاً 
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( وىي قيمة غير 0.65( ومستوى داللة )1.856(  بمغت)t - test( ، وتبيف أف قيمة)4.38)
( ، مما يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة  إحصائية بيف 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 .قدرات المعرفيةال ر ، إناث " فيالجنسيف " ذكو 
التذكر ( لدى تبلميذ  –االنتباه  –القدرات المعرفية ) اإلدراؾ  ىذه النتيجة بأف يمكف  تفسيرو 

ناث (     مرحمة التعميـ األساسي متساوية لمجنسيف ) ذكور وا 
 التوصيات 

تخصٌص بعض البرامج التربوٌة والنفسٌة التً تتٌح للوالدٌن ثقافة عامة عن مشكالت  .1

 .الطفل والمراحل الحرجة فً النمو وأسالٌب التعامل السوي مع األطفال 

لذا  التوعية والتبصير بأمور كثيرة، فيبما أف اإلعبلـ باختبلؼ أنواعو لو دور كبير  .2
فتح آفاؽ واسعة  فيبرامج اإلرشادية لما ليا مف أىمية البإعداد باىتماـ اإلعبلـ  الباحث يوصي

 والتنشئة األسرية.  األبناءمجاؿ تربية  في
يجب إبراز دور جميع المختصيف ) األخصائي االجتماعي والنفسي والمرشد ( لمتصدي  .3

 . لمتبلميذلحؿ المشكبلت النفسية 

مدارس، مما ٌقلل من العمل على القٌام بنشاطات ترفٌهٌة وثقافٌة وتربوٌة داخل ال .4

 مشكالت الطالب.

 المقترحات

إجراء دراسات أخرى عمى بعض المتغيرات النفسية واألسرية التي لـ تشمميا ىذه الدراسة  -1
 وعمى عينة أكبر

مف وجية نظر مدرسييـ ووجية  لؤلبناء السموكية والنفسيةالمشكبلت  عف دراسة إجراء -2
 نظر والدييـ . 

إجراء المزٌد من البحوث التً تتضمن تصمٌم برامج تستخدم طرق واستراتٌجٌات جدٌدة  -3

 لتنمٌة القدرات االبتكارٌة والمعرفٌة لألطفال.
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 جعقائمة المر 

 عماف :(. التربية االجتماعية والدينية فى رياض األطفاؿ،2007السيد عبد القادر شريؼ ) -1
 دار المسيرة لمنشر.

( التدخؿ المبكر ومواجية اضطرابات التوحد . القاىرة ، دار الفكر  2005الفوزاف محمد)  -2
   العربي.

المشكبلت النفسية والسموكية لؤلطفاؿ والراشديف، المكتبة  في(. 2009بشير معمرية ) -3
 الجزائر. :العصرية باتنة

عماف :  ، ما قبؿ المدرسة ألطفاؿ( تنمية المفاىيـ والميارات العممية  2004بطرس حافظ،) -4
 دار المسيرة.

  ( عمـ النفس االجتماعي ، عاـ الكتب ، القاىرة. 2000حامد زىراف)  -5
 ( عمـ النفس العاـ) رؤية معاصرة ( اإلسكندرية: طيبة لمنشر والتوزيع 2005حسيف الفايد) -6
 ( أساسيات صعوبات التعمـ ،عماف : دار صفاء لمنشر والتوزيع.2000جماؿ مثقاؿ ) -7
( . فاعمية برنامج تدريبي لتنمية اإلدراؾ عمى حفظ السموؾ 2007رشاد مرزوؽ العزبي. ) -8

 القاىرةالنمطي لدى الطفؿ التوحدي، رسالة ماجستير،، كمية التربية ، جامعة عيف شمس.
 ( مدخؿ إلى صعوبات التعمـ ، الرياض : أكاديمية التربية الخاصة. 2001زيداف السرطاوي)  -9

 ( صعوبات التعمـ ، عماف ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 2002سامي ممحـ )  -10
الطفولة وعبلقتو بالقمؽ واالكتئاب  في(. التعرض لئلساءة 2005سعاد عبد اهلل البشر ) -11

الرشد، دراسات نفسية المجمد الخامس عشر العدد الثالث  فيواضطراب الشخصية الحدية 
 اىرة.تصدر عف رابطة األخصائييف النفسييف المصرية، الق

(. المشكبلت السموكية األكثر شيوعًا لدى أطفاؿ الروضة 2007سموى عمى عمى المآخذى ) -12
ة. جامعة عيف وعبلقتيا بالمناخ األسرى بالجميورية اليمنية، معيد الدراسات العميا لمطفول

  : القاىرةشمس، رسالة دكتوراه
سبرجر، رسالة (القدرات االبتكارية والمعرفية لدى أطفاؿ اال 2012سمية صالح )  -13

 ماجستيرغير منشورة ، جامعة القاىرة.
 (. التنشئة االجتماعية لمطفؿ. دار اليازورى عماف.2002سميح أبو مغمى وآخروف ) -14
:  دار الزىراء لمنشر والتوزيع –(. سيكولوجية الشخصية الرياض 2010سيير كامؿ أحمد ) -15

 . عماف
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 المعاصر، القاىرة : االنجمو المصرية.( عمـ النفس  2001طمعت منصور، أنور الشرقاوي)  -16
  دار الفكر. القاىرة:(. إساءة معاممة األطفاؿ النظرية والعبلج،2008طو عبد العظيـ حسيف ) -17
( برنامج لتنمية بعض العمميات المعرفية لدى أطفاؿ الروضة ذوي  2009عزة رضواف )  -18

 صعوبات التعمـ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة
 ( عمـ النفس المعرفي، عماف : دار أسامة لمنشر والتوزيع 2010عبداليادي )  فخري -19
 -(. اضطراب أسموب االنتباه والحركة المفرطة خصائصيا أسبابيا2001كماؿ سالـ سالـ ) -20

 . الجامعياإلمارات دار الكتاب  :العيف –أساليب عبلجيا 
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